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NOTULEN
Vergadering van woensdag 19 februari 2020, 10.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

en donderdag 20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 19 februari 2020 om 10.06 uur geopend onder 
voorzitterschap van Yana Toom (tweede ondervoorzitter).

1. Aanneming van de ontwerpagenda OJ– PE 647.006

           FdR 1198028
De agenda wordt aangenomen in de volgorde zoals blijkt uit deze notulen.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van: 

• 20-21 januari 2020 PV- PE 646.857
FdR 1196844  

+ bijlagen

De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

Geen.
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Personen met een handicap

4. Verslag van het Europees Economisch en Sociaal Comité over 
“Werkelijk stemrecht van personen met een handicap bij de EP-verkiezingen” 
(informatief rapport) 
- presentatie door Krzysztof PATER, rapporteur - EESC

Sprekers: Krzysztof Pater, Inma Placencia Porrero (EC-EMPL), Ádám Kósa, Mario Furore, 
Tatjana Ždanoka.

om 10.30 uur

*** Stemming ***  
(Elektronische stemming)

5. Advies inzake de controle op de toepassing van het EU-recht 2017 en 2018 
(2019/2132(INI))
Rapporteur : RUIZ DEVESA  (S-D)

- goedkeuring ontwerpadvies

Het advies wordt goedgekeurd met 27 stemmen voor en 0 tegen, bij 2 onthoudingen.

*** Einde stemming ***

Advies

6. Advies inzake het initiatiefverslag over de situatie van de grondrechten in de 
Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019 (2019/2199(INI)) (LIBE)
Rapporteur : TOOM  (Renew)

- behandeling ontwerpadvies

Sprekers: Yana Toom, Loránt Vincze, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki.

In aanwezigheid van de Europese Commissie

A. Verzoekschriften die op basis van het schriftelijke antwoord van de Commissie of op 
basis van andere ontvangen documenten in de commissie worden behandeld
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Onderwijs

7. Verzoekschrift nr. 1106/2018, ingediend door Alexander Edberg Thorén (Zweedse 
nationaliteit), inzake een geïntegreerde inschrijvingsprocedure en een 
identificatiedocument voor Erasmus-studenten in Europa

Sprekers: Harpa Sif Arnarsdottir (EC-EAC), Monika Mosshammer (EC-JUST), Agnès Evren, 
Massimiliano Smeriglio.

Besluit:   de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten en de toekomstige 
ontwikkelingen bij de EC met betrekking tot de Europese studentenkaart volgen.

Grondrechten

8. Verzoekschrift nr. 0594/2019, ingediend door B.E. (Duitse nationaliteit), gesteund 
door 6 medeondertekenaars, over internationale kinderontvoering in Japan

Verzoekschrift nr. 0841/2019, ingediend door T.P. (Italiaanse nationaliteit), over 
internationale kinderontvoering in Japan

Verzoekschrift nr. 0842/2019, ingediend door Vincent Fichot (Franse nationaliteit), 
over internationale kinderontvoering in Japan

Verzoekschrift nr. 0843/2019, ingediend door M.B. (Italiaanse nationaliteit), over 
internationale kinderontvoering in Japan
(in aanwezigheid van de coördinator Kinderrechten en het Kroatische voorzitterschap 
van de Raad)

Sprekers: B.E. (indiener 594/2019), Paul-George Touja (mede-indiener 594/2019), Vincent 
Fichot (indiener 842/2019), T.P (indiener 841/2019), Patrizia De Luca (EC-JUST), Ewa 
Kopacz (coördinator Kinderrechten), Yana Toom, Ignazio Corrao, Loránt Vincze, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Tatjana Ždanoka, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba, Ryszard 
Czarnecki.

De vergadering wordt om 11.56 uur voortgezet onder voorzitterschap van Ryszard Czarnecki 
(derde ondervoorzitter).

Besluit:   de behandeling van de verzoekschriften nog niet afsluiten en de toekomstige 
ontwikkelingen bij de EC met betrekking tot deze kwestie blijven volgen, een brief sturen 
naar Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, een 
brief sturen naar de Japanse delegatie en toestemming vragen voor het opstellen van een korte 
ontwerpresolutie.
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De vergadering wordt om 12.16 uur geschorst

***
De vergadering wordt om 14.33 uur hervat onder voorzitterschap van Tatjana 

Ždanoka (eerste ondervoorzitter).

Landbouw – Mededingingsbeleid

9. Verzoekschrift nr. 0280/2019, ingediend door J.B. (Spaanse nationaliteit), over de 
situatie van de sinaasappeltelers in Valencia

Sprekers: Luc Berlottier (EC-AGRI), Sira Rego, Mazaly Aguilar, José Manuel Garcia-Margallo 
Y Marfil, Adrian Vazquez Lazara, Alexander Bernhuber, Clara Aguilera García.

Besluit:   de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, een herinnering sturen naar 
de commissie AGRI en de Commissie om een follow-up verzoeken.

De vergadering wordt om 16.16 uur voortgezet onder voorzitterschap van Dolors Montserrat 
(voorzitter).

Milieu

10. Verzoekschrift nr. 0886/2016, ingediend door T.M.M. (Spaanse nationaliteit), over 
de achteruitgang van het ecosysteem in de lagune Mar Menor (regio Murcia)

Verzoekschrift nr. 1168/2016, ingediend door Isabel Rubio Pérez (Spaanse 
nationaliteit), namens Ecologistas en acción de la Región Murciana, over het behoud 
van de “Mar Menor”

Verzoekschrift nr. 1059/2019, ingediend door Jose Luis Álvarez-Castellanos Rubio 
(Spaanse nationaliteit), namens de Izquierda Unida los Verdes van de regio Murcia, 
over vervuiling en de verslechterde ecologische staat van de Mar Menor

Sprekers:  Eduardo Salazar Ortuño (advocaat van indiener 1168/2016), Jose Luis Álvarez-
Castellanos Rubio (indiener 1059/2019), José María Ramos Florido (EC- ENV), Clara Aguilera 
García, José Ramón Bauza Díaz, Marcos Ros Sempere, Thomas Waitz, Alexander Bernhuber, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ernest Urtasun, Sira Rego.   

Besluit: de behandeling van de verzoekschriften nog niet afsluiten, de Commissie om een 
schriftelijke update verzoeken, een brief sturen naar het directoraat-generaal voor de Mar 
Menor binnen het regionale departement milieuzaken van de regio Murcia, een brief sturen naar 
het Ministerio de Transición Ecológica en het verzoekschrift ter informatie naar de commissie 
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ENVI sturen.

11.  Verzoekschrift nr. 0956/2016, ingediend door H. E. (Duitse nationaliteit), namens 
de actiegroep “DreiländerRegion gegen Tihange” (drielandenregio tegen Tihange), 
over de kerncentrale Tihange 2

Verzoekschrift nr. 0156/2018, ingediend door Christel Schlebusch (Duitse 
nationaliteit), over de veiligheid van de kernreactor Tihange 2

 
Sprekers:  dr. Tim Grüttemeier (namens indiener 956/2016), Walter Schumacher (namens 
indiener 156/2018), Aneta Siejka (EC-ENER), Pascal Arimont, Daniel Freund.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, de Commissie om verdere 
informatie verzoeken, met name een lijst van de door de Belgische autoriteiten gestuurde 
documenten inzake de veiligheid van de elektriciteitscentrale en de Belgische autoriteiten 
opnieuw een brief sturen met het verzoek om informatie over de veiligheid van de 
elektriciteitscentrale.

12. Verzoekschrift nr. 0690/2018, ingediend door Lucian Saulenu (Roemeense 
nationaliteit), namens een belangenvereniging in de stad Craiova, over de 
geplande uitbreiding van de activiteiten van de kerncentrale van Kozloduy in 
Bulgarije

Verzoekschrift nr. 0784/2019, ingediend door P. P. (Bulgaarse nationaliteit), 
namens een groep Bulgaarse en Roemeense burgers en ngo’s, over bedenkingen 
ten aanzien van de veiligheid van een opslagplaats voor radioactief afval in 
Bulgarije

Sprekers:  P.P. (indiener 784/2019), Antoaneta Rizova-Kalapish (EC-ENV), Andrey Slabakov, 
Angel Dzhambazki, Petar Vitanov, Emil Radev, Margrete Auken.

Besluit: behandeling afsluiten.

13. Verzoekschrift nr. 0827/2018, ingediend door Olga Daskali (Griekse nationaliteit), 
over vermeende ernstige schendingen van het EU-recht bij de 
vergunningsprocedure voor vier energiecentrales binnen een beschermd 
natuurgebied in de Griekse gemeente Mesolongi

Sprekers:  Olga Daskali (indienster), Paul Speight (EC- ENV), Alex Agius Saliba, Margrete 
Auken, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tatjana Ždanoka.
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De vergadering wordt om 17.26 uur voortgezet onder voorzitterschap van Tatjana Ždanoka 
(eerste ondervoorzitter).

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, de Commissie verzoeken de 
aantijgingen van indieners te onderzoeken en verslag uit te brengen over de verenigbaarheid 
van het project met het EU-recht en internationale verdragen.

Personen met een handicap

14. Verzoekschrift nr. 0367/2018, ingediend door Arianna Colonello (Italiaanse 
nationaliteit), over het recht op werk van personen met een handicap

Sprekers:  Inma Placencia Porrero (EC-EMPL), Jaroslaw Duda, Chiara Maria Gemma, Mario 
Furore, Alex Agius Saliba, Ádám Kósa, Tatjana Ždanoka.

Besluit:   de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, een brief sturen naar de 
betrokken nationale autoriteiten om hen te vragen de toepassing van de richtlijn voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep op hun grondgebied te waarborgen en de Commissie verzoeken 
om meer informatie over de correcte omzetting van de richtlijn.

De vergadering wordt om 17.51 uur geschorst 

* * *

De vergadering wordt om 17.52 uur hervat onder voorzitterschap van Dolors Montserrat 
(voorzitter).

15. Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren) 

De vergadering wordt om 18.59 uur geschorst

* * *

Donderdag, 20 februari 2020

De vergadering wordt op donderdag 20 februari om 9.03 uur hervat onder voorzitterschap 
van Dolors Montserrat (voorzitter).
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16. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

1. Aanneming van de ontwerpagenda

De ontwerpagenda wordt aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter 

De voorzitter informeert de coördinatoren over haar bijeenkomst met de voorzitters van 
de commissies EMPL en LIBE over het mogelijke voorzitterschap van het VN-kader 
voor het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door het Parlement. 
Ze zal hen op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

De voorzitter deelt de coördinatoren mee dat de commissie EMPL, met betrekking tot 
het gevraagde verslag over de tenuitvoerlegging inzake de bescherming van EU-burgers 
in het kader van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, 
waarover verzoekschriften zijn ingediend, heeft gevraagd geen toestemming te geven 
totdat de reikwijdte van het initiatiefverslag duidelijk is en dat de commissie LIBE de 
bevoegdheid van de commissie PETI betwist.

De coördinatoren nemen nota van het besluit dat is aangenomen in de commissie om 
een korte ontwerpresolutie op te stellen over de ontvoering, internationaal en nationaal, 
van EU-kinderen in Japan.

3. Goedkeuring van de ontwerpagenda van de PETI-vergadering van 16-17 maart 2020

De ontwerpagenda wordt aangenomen zoals hieronder aangegeven. 

Verzoekschriften over lindaan met betrekking tot Baskenland en Galicië worden 
vanwege de regionale verkiezingen in deze regio’s op 5 april verzet naar de agenda van 
april.

De coördinatoren geven de fracties de opdracht om hun vragen voor de bijeenkomst met 
vicevoorzitter Maroš Šefčovič op elkaar af te stemmen zodat de tijd optimaal wordt 
benut.

4. Verzoeken van de fracties

a) Met betrekking tot de verzoeken van de PPE-Fractie:

Er wordt besloten om de urgentieprocedure toe te passen op verzoekschrift 
nr. 0087/2020 over de mogelijke schending door Spanje van Besluit 2017/2074 van de 
Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela en 
om het verzoekschrift toe te voegen aan de agenda voor maart.

Verzoekschrift nr. 0477/2017 van een Poolse burger over de discriminatie van 
journalisten en de beperkingen van de vrijheid van meningsuiting in de publieke media 
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in Polen, verzoekschrift nr. 0671/2018 over de uitvoering van ontmoedigende 
maatregelen tegen het rijden onder invloed van alcohol en drugs, verzoekschrift 
nr. 0352/2019, ingediend door D.V. (Roemeense nationaliteit), over vermeende 
schending van arbeidsrechten in IJsland en verzoekschrift nr. 0423/2019, ingediend 
door V.M.P. (Roemeense nationaliteit), gesteund door 3 medeondertekenaars, over 
vermeende schending van EU-werknemersrechten in IJsland worden op de agenda voor 
maart geplaatst.

Verzoekschrift nr. 0954/2019 over maatregelen om discriminatie van doven en 
slechthorenden te voorkomen wordt op de agenda voor april geplaatst.

b) Met betrekking tot de verzoeken van de Renew-Fractie:

Er wordt besloten om de urgentieprocedure toe te passen op verzoekschrift 
nr. 1236/2019 over uitbreiding van open mijnbouw in Turów (Polen) dicht bij de Duitse 
en Tsjechische grens, en om het verzoekschrift op de agenda voor maart te plaatsen. Dit 
was ook een verzoek van de Verts/ALE-Fractie.

Verzoekschrift nr. 0858/2017 namens de Vergadering voor Tweetalig Onderwijs, over 
de gevolgen van volledige onderdompeling in het Catalaans op school voor gezinnen 
die naar Catalonië verhuizen, en verzoekschrift nr. 0548/2019 over de gevolgen van 
het gebruik van SDHI-fungiciden voor de menselijke gezondheid en ecosystemen 
worden op de agenda voor maart geplaatst.

c) Met betrekking tot de verzoeken van de Verts/ALE-Fractie:

Het verzoek om de urgentieprocedure toe te passen op verzoekschrift nr. 1241/2019 
over de onzekere situatie van verplegers wordt afgewezen.

Het verzoek om verzoekschrift nr. 0930/2018 over de misdaden van Antonio González 
Pacheco tijdens de dictatuur van Franco op de agenda voor maart te zetten, wordt 
afgewezen.

Er zal geen debat worden gehouden in de commissie over verzoekschrift nr. 0930/2018 
over de misdaden van Antonio González Pacheco tijdens de dictatuur van Franco.

Verzoekschrift nr. 0058/2019 over het voorschoolse onderwijs aan kinderen uit de 
Turkse gemeenschap in Griekenland en verzoekschrift nr. 0938/2012 over het 
stroomgebied van de rivier de Ebro worden op de agenda voor april geplaatst.

Verzoekschrift nr. 0197/2016 over de instandhouding van verscheidene waterrijke 
gebieden in de Straat van Gibraltar en verzoekschrift nr. 1721/2013 van dezelfde 
indiener worden op de agenda voor mei of juni gezet.

Verzoekschrift nr. 38/2020 over minderheidstalen op Letse scholen wordt op de 
agenda gezet wanneer er een antwoord van de Commissie is.

d) Met betrekking tot de verzoeken van mevrouw Evi (NI):

Er wordt besloten dat verzoekschrift nr. 0336/2012, ingediend door C.R. (Deense 
nationaliteit), over het routinematig couperen van biggenstaarten in Denemarken, 
verzoekschrift nr. 0721/2014, ingediend door Joanna Swabe (Britse nationaliteit), 
namens “Human Society International”, gesteund door twee medeondertekenaars, over 
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het gebruik van het couperen van varkensstaarten, en verzoekschrift nr. 1141/2014, 
ingediend door Fredrick Federley (Zweedse nationaliteit), over het afknippen van 
varkensstaarten op de agenda voor april worden gezet.

5. Adviezen

a) De coördinatoren besluiten dat de commissie PETI geen ontwerpadvies zal opstellen 
inzake het jaarlijkse verslag over wapenuitvoer van de commissie AFET.

b) De coördinatoren besluiten dat de commissie PETI een ontwerpadvies zal opstellen 
inzake het verslag van de commissie EMPL over vermindering van de ongelijkheid, met 
bijzondere focus op kinderarmoede.

c) De coördinatoren besluiten het advies inzake het verslag van de commissie AFET 
over Turkije - jaarlijks voortgangsverslag 2019 toe te wijzen aan de ECR-Fractie (de 
heer Fragos). 

6. Informatiebezoeken

De coördinatoren besluiten het informatiebezoek aan Polen uit te stellen tot het tweede 
semester en in plaats daarvan een informatiebezoek te brengen aan het Duitse bureau 
voor jeugdzorg (het Jugendamt).

De coördinatoren besluiten bovendien dat de commissie PETI toestemming zal vragen 
om aan te sluiten bij de delegatie van de commissie EMPL naar de conferentie van staten 
die partij zijn bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

7. Hoorzittingen en deskundigheid van de beleidsondersteunende afdeling

De coördinatoren besluiten twee hoorzittingen te houden in het tweede semester: een 
hoorzitting over de ecologische en sociale gevolgen van de mijnbouw in de EU en een 
hoorzitting over de interinstitutionele betrekkingen bij de behandeling van 
verzoekschriften: de rol van de Commissie. 

De coördinatoren besluiten een verzoek in te dienen voor een workshop van de 
beleidsondersteunende afdeling over de rechten van lhbti’ers in Europa.

8, 9 en 10.

De coördinatoren besluiten een schriftelijke procedure te volgen.
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11. Het Europees burgerinitiatief “Minority SafePack”

De coördinatoren nemen kennis van het programma en van het feit dat de voorzitter, 
overeenkomstig artikel 230 van het Reglement van het EP inzake het burgerinitiatief, 
indieners die verzoekschriften hebben ingediend over onderwerpen die verband houden 
met dit burgerinitiatief zal meedelen dat dit burgerinitiatief is ingediend bij de Europese 
Commissie en dat de hoorzitting, zoals bedoeld in artikel 14 van de verordening inzake 
het burgerinitiatief, gepland staat voor 23 maart 2020. 

12. Verzoeken van de Verts/ALE-Fractie - organisatie van vergaderingen

Uitgesteld tot een volgende vergadering.  

13. Punten ter informatie

De coördinatoren hebben nota genomen van het antwoord van de commissie AFCO op 
het verzoek van de commissie PETI om te worden betrokken bij de onderhandelingen 
over het statuut van de Ombudsman. De coördinatoren verzoeken de voorzitter erop aan 
te dringen de bevoegdheid van de commissie PETI te behouden en uiteindelijk de heer 
Rangel uit te nodigen om de commissie PETI bij te praten over de onderhandelingen.

De coördinatoren nemen tevens kennis van de volgende punten ter informatie:  

a) Lijst van geregistreerde verzoekschriften die volgens DG Presidium mogelijk niet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 227 VWEU (op 11 februari 2020 
aan alle leden rondgedeeld).

Lijst 3 met betrekking tot de verzoekschriften van 1266-19 tot 1357-19 en van 0001-
20 tot 0061-20.

1 Onderwerpen die niet binnen het kader van de werkzaamheden van de Unie lijken te 
vallen
1272-19, 1278-19, 1280-19, 1292-19, 1294-19, 1304-19,1307-19, 1309-19 1317-19, 
1326-19, 1337-19, 1338-19, 1342-19, 1343-19, 1344-19, 1347-19, 0002-20, 0022-20. 
0023-20, 0024-20,

2. Een gebrek aan inhoud waardoor niet kan worden vastgesteld of het onderwerp 
binnen de werkzaamheden van de Europese Unie valt

1274-19.

3. Een onsamenhangend betoog zonder duidelijk verband met de werkzaamheden van de 
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Unie
              1291-19, 1327-19, 1339-19, 1355-19, 0035-20.
              

De verzoekschriften nrs. 1293-19, 1322-19, 1276-19, en 1321-19 worden geschrapt 
van lijst 3.

b) Ingetrokken verzoekschriften

Het volgende verzoekschrift is ingetrokken sinds de vorige vergadering van de coördinatoren:

0628/2019 ingediend door P.C.P. (Spaanse nationaliteit), over het vermeende oneigenlijke 
gebruik van EFRO-middelen voor onderzoek in Spanje
- ingetrokken door indiener op 28 december 2019.

c) Ontvangen brieven

- antwoord van het Poolse Ministerie van Klimaat 1099-18 PL
- antwoord van het Poolse Ministerie van Klimaat 1099-18 EN
- brief van de Maltese permanente vertegenwoordiging verzoekschrift 0566-18 facturering 
voor elektriciteitsverbruik
- antwoord van de provincie Como 1144-17 vuilstortplaats
- antwoord van de regio Lombardije 1144-17 vuilstortplaats
- antwoord van de regionale regering van Galicië 1194-17, 0174-18 en 0386-18 mijnbouw
- antwoord van de Deense minister van Milieu 0238-19 EU-habitatrichtlijn
- antwoord van EMPL 0189-18 loonkloof tussen mannen en vrouwen
- antwoord van FEMM 0189-18 loonkloof tussen mannen en vrouwen
- antwoord van EMPL 1116-18 Ryanair
- antwoord van FEMM 1126-18 richtlijn over huiselijk geweld
- antwoord van JURI verzoekschrift 0193-19 contractvoorwaarden door 

auteursrechtenorganisaties
- bevestiging van LIBE verzoekschriften voor advies, follow-up en informatie - geen follow-

up
- TRAN geen advies 0547-19 toewijzing zitplaatsen door luchtvaartmaatschappijen
- ITRE geen follow-up 0486-19 discriminerende praktijken door Netflix

Europese instellingen

17. Verzoekschrift nr. 1156/2019, ingediend door Nico Semsrott (Duitse nationaliteit), 
over een nieuwe naam voor de plenaire zaal van het Europees Parlement in Brussel 
en de invoering van één enkele zetel voor het Europees Parlement in Brussel
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Sprekers: Nico Semsrott (indiener), Dorthe Christensen (EC-SG.G4), Asim Ademov, 
Frédérique Ries, Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka, Margrete Auken.

Besluit:   de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, wachten op het advies van 
de commissie AFCO.

Gezondheid

18. Verzoekschrift nr. 1140/2018, ingediend door Fernando Novella Asensio (Spaanse 
nationaliteit), namens “Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto”, over 
een asbestvrij Europa

Sprekers:  William Tailler (EC-EMPL), Alex Agius Saliba.

Besluit:   de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, verdere ontwikkelingen bij 
de EC inzake deze kwestie volgen.

Dierenwelzijn

19. Verzoekschrift nr. 0171/2019, ingediend door B. K. (Duitse nationaliteit), over de 
sterfte van insecten als gevolg van straatverlichting

Sprekers: Vujadin Kovacevic (EC-ENV), Alex Agius Saliba.

Besluit:  de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten en de Commissie om een 
schriftelijke update verzoeken, met name over mogelijke richtlijnen voor de lokale autoriteiten. 

Mededinging

20. Verzoekschrift nr. 1694/2014, ingediend door Joaquín Pérez Gómez (Spaanse 
nationaliteit), over het proces van openbare aanbesteding voor de watervoorziening in de 
agglomeratie Barcelona

Sprekers: Miriam Planas Martin (mede-indienster), Joaquín Pérez Gomez (indiener), Dita 
Collinsová (EC-GROW), Ernest Urtasun, Alex Agius Saliba, Diana Riba I Giner, Sira Rego, 
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat.

Besluit:   Behandeling afsluiten.
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Sociale zaken

21. Verzoekschrift nr. 0865/2018, ingediend door Kapka Panayotova (Bulgaarse 
nationaliteit) namens het Centrum voor zelfstandig wonen over het gebruik van de 
Europese structuurfondsen en investeringsfondsen in Bulgarije

Sprekers: Aneta Genova Mircheva (namens de indiener), Natasa Kokic (namens de indiener), 
Frank Sioen (namens de indiener), Cendrine De Buggenoms (EC-EMPL), Alex Agius Saliba, 
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen, Ádám Kósa, Radan Kanev, Peter Vitanov.

Besluit:   de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, een brief sturen naar de 
Bulgaarse regering om te informeren over de Bulgaarse aanpak van de “deïnstitutionalisering”, 
goede werkwijzen voor daadwerkelijk onafhankelijk leven en sociale inclusie en de 
beschikbaarheid van toegankelijke en betaalbare huisvesting voor mensen met een handicap en 
ouderen, de Commissie verzoeken toezicht te houden op de manier waarop de Bulgaarse 
autoriteiten de volledige verwezenlijking van mensenrechten en fundamentele vrijheden voor 
alle mensen met een handicap waarborgen en bevorderen.

Milieu

22. Verzoekschrift nr. 0811/2017, ingediend door Giovanni Cortese (Italiaanse 
nationaliteit), over het project voor de aanleg van twee retentiebekkens in de rivier 
de Seveso

Sprekers: Giovanni Cortese (indiener), Laura Tabellini (EC-ENV), Alex Agius Saliba, 
Eleonora Evi.

Besluit:   de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, een brief sturen naar de regio 
Lombardije en de burgemeester van Milaan, en het verzoekschrift ter informatie naar de 
commissie ENVI sturen.

De vergadering wordt om 11.16 uur voortgezet onder voorzitterschap van Ryszard Czarnecki 
(derde ondervoorzitter).

23. Verzoekschrift nr. 0145/2019, ingediend door Ismael Antonio López Pérez (Spaanse 
nationaliteit), namens de milieuorganisatie “Petón do Lobo”, met het verzoek om 
informatie over een herziening van een lening die door de EIB is toegekend aan de 
onderneming Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro (La Coruña, Galicië)

Sprekers: Giulio Volpi (EC-ENER), Radan Kanev.

Besluit:   de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten en de toekomstige 
ontwikkelingen bij de EC inzake deze kwestie volgen.
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24. Verzoekschrift nr. 0143/2019, ingediend door Alejandro Blasco Sánchez (Spaanse 
nationaliteit), namens de gemeenteraad van Real, over de sluiting en milieusanering 
van in onbruik geraakte stortplaatsen in de gemeente Real, Valencia

Sprekers: José J. Diaz Del Castillo (EC-ENV), Inmaculada Rodríguez-Piñero, Radan Kanev.

Besluit:   de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten en een brief sturen naar de 
regionale regering van Valencia met het verzoek om de situatie in het oog te houden en 
verslag te doen aan de commissie PETI over de sanering van het stortterrein.

25. Rondvraag

Geen opmerkingen.

26. Datum en plaats volgende vergadering
    16.3.2020, 15.00 - 18.30 uur
    17.3.2020, 9.00 - 12.30 en 14.30 - 18.30 uur

De vergadering wordt om 11.35 uur gesloten

***

B. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld de 
behandeling af te sluiten

De behandeling van de volgende verzoekschriften wordt afgesloten:

1512/2010, 1063/2018, 0099/2019, 0135/2019, 0331/2019, 0436/2019 

De behandeling van de volgende verzoekschriften wordt nog niet afgesloten:

0578/2017, 0761/2019, 0370/2019, 0427/2019

o O o
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1. XXX

1.1. Eindstemming

27 +
ECR Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès 
Evren, Radan Kanev, Ádám Kósa, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Andris Ameriks, Estrella Durá Ferrandis, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio

VERTS/ALE Mounir Satouri, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -

2 0
GUE/NGL Anne-Sophie Pelletier

ID Gianna Gancia

Verklaring van de gebruikte tekens:
+27 : voor
- 2: tegen
0 0: onthouding



PV\1198119NL.docx 17/21 PE647.029v01-00

NL

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Dolors Montserrat (P) (1,2), Tatjana Ždanoka (VP) (1,2), Yana Toom (VP) (1), Ryszard Czarnecki (VP) (1,2), Cristina Maestre Martín 
De Almagro (VP) (1,2).

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Anna-Michelle Asimakopoulou (1), Alex Agius Saliba (1,2), Andris Ameriks (1), Margrete Auken (1,2), Alexander Bernhuber (1), 
Eleonora Evi (1,2), Agnès Evren (1), Mario Furore (1), Gianna Gancia (1), Radan Kanev (1,2), Emil Radev (1), Sira Rego (1,2), 
Frédérique Ries (1,2), Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio (1), Loránt Vincze (1), Thomas Waitz (1).

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Asim Ademov (1,2), Isabel Benjumea Benjumea (1), Jordi Cañas (1), Jarosław Duda (1), Angel Dzhambazki (1), Sylvie Guillaume (1), 
Ádám Kósa (1,2), Lefteris Nikolaou-Alavanos 1), Maite Pagazaurtundúa (1), Anne-Sophie Pelletier (1), Diana Riba i Giner (2), Andrey 
Slabakov (1,2), Ramona Strugariu (1), Rainer Wieland (1).

209 (7)

Clara Aguilera (1), Estrella Durá Ferrandis (1), Mounir Satouri (1,2)

216 (3)

Mazaly Aguilar (1), Alexander Alexandrov Yordanov (1), Pablo Arias Echeverría (2), Pascal Arimont (1), José Ramón Bauzá Díaz (1), 
Ignazio Corrao (1), Daniel Freund (1), José Manuel García-Margallo y Marfil (1), Chiara Gemma (1), Petros Kokkalis (1), Ewa Kopacz 
(1), Katrin Langensiepen (2), Francisco José Millán Mon (2), Inma Rodríguez-Piñero (2), Marcos Ros Sempere (1), Nico Semsrott (2), 
Ernest Urtasun (1,2), Petar Vitanov (1,2), Juan Ignacio Zoido Álvarez (1), Adrián Vázquez Lázara (1)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

(*) Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 19.02.2020
(2) 20.02.2020



PE647.029v01-00 18/21 PV\1198119NL.docx

NL

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

B.E (petitioner), Paul-George Touja (petitioner), Vincent Fichot (petitioner), T.P (petitioner), Eduardo Salazar Ortuno (lawyer of the 
petitioner), Jose Luis Alvarez-Castellanos Rubio (petitioner), Dr. Tim Grüttemeier (representing petitioner), Walter Schumacher                   
( representing petitioner), P.P (petitioner), Olga Daskali (petitioner), Nico Semsrott (petitioner), Joaquin Pérez Gomez (petitioner), 
Miriam Planas Martin (representing petitioner), Aneta Genova Mircheva (representing petitioner), Natasa Kokic (representing 
petitioner), Frank Sioen (representing petitioner), Giovanni Cortese (petitioner), Bjorn Echternach, Perrina Tommano, Margaritza 
Guerrero Calderón, Cyros, Clermont, Linus Jonathan Momohdu Edward, Sebastian Schick, Detlef Funken, Eduardo Salazar, Isabel 
Rubio Pérez, Pedro Garcia Moreno, Rafael Seiz, Pedro Wengo, Edurne Navarro Varona, Maria Salvatrice Interdonato, Massimo 
Gobbato, Eugenio Galetti, Claudio Enrico Piva, Simone Turillo, Vasilica Nadia, Angelo Rega.

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Gabriel Blaj, Bérénice Lemoine , Petra Sapina 

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Gabriele Kremer (EC-SG), Louise Obenauer- Palalic (EC-SG), Ewa Biernat (EC-JUST.C.2), Lara Zangoni (EC- EAC.DG.01), Monika 
Mosshammer (EC- JUST.D.3), Harpa Sif Arnarsdottir (EC-EAC), Graeme  Robertson- Liersch (EC- EAC.B.1), Angele Sears-Debono 
(EC- JUST.A.1), Patrizia De Luca (EC- JUST.A.1), Luc Berlottier (EC- AGRI.DDG3.G.2), Ewa Matys (EC- AGRI.DDG3.G.2), Aneta 
Siejka (EC-ENER.D.1.001), Olive Mc Morrow (EC- ENER.A.2), Milena Novakova (EC-ENV), Antoaneta Rizova- Kalapisch(EC- 
ENV), Dorthe Chritstensen (EC-SG.G4), Thomas Fich (EC- SG.G.4), William Tailler (EC-EMPL), Vujadin Kovacevic (EC-ENV), 
Cendrine De Buggenoms (EC-EMPL), Andrej Pavesic (EC-EMPL), Laura Tabellini (EC-ENV), Rachel Lancry-Beaumont (EC-
REGIO)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

EESC

Generalitat 
Valenciana

Spanish Permanent 
Representation to 
the UE

Krzysztof Pater, Valeria Atzori

María Jose Marza Bataller

Sergio Álvarez Sánchez



PV\1198119NL.docx 19/21 PE647.029v01-00

NL

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Anette Siloia (WDR TV)



PE647.029v01-00 20/21 PV\1198119NL.docx

NL

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Radu Negrea

Vivienne Byrne, Mohamed Yacine El Laoui

Kätlin Joala 

Marc Gimenez Villahoz, Juris Sokolovskis, 

Glykeria Bismpa-Christodoulou, Katarzyna Ochman- Kaminska

Carlo Diana

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Jos Heezen

Giulia Echites



PV\1198119NL.docx 21/21 PE647.029v01-00

NL

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Leticia Zuleta de Reales Ansaldo, Katja Vatter, Patricia Van de Peer, Karin Sauerteig, Jesús Ramos García, Roberta Panizza, Charialaos 
Palassof, Carolina Lecocq Pérez, Karolina Gajewska, Piero Soave, Andrea Craciun

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


